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דני טייכלר (ודני כהן)

בעקבות הסרטון
"דני והסנדלר",
לזכרו של דני טייכלר

דני טייכלר

כ"ט באדר תשי"ג (-)16.3.1953י"ב בתשרי תשל"ד ( )8.10.1973

פתיחה ( 10דק')
·מדוע לדעתכם/ן הוגדרו בלוח השנה ימי זיכרון?
·צריכים יום בשביל לזכור?
·למי מיועד יום הזיכרון?

הצגת הפרויקט ( 5דק')
"פנים .יום .זיכרון" הוא פרויקט המורכב מרסיסי זיכרון ,מרגעים קטנים בחיים .חברים וקרובים של חללים משתפים
ברגעים מתוך החיים של יקיריהם .הרגעים הללו מונצחים בסרט אנימציה המבקש להחיות אותם רגעים ,אותם אנשים
יקרים.
מבחינת אלה שלא ידעו שכול ,יום הזיכרון הוא יום התייחדות עם זכרם של אלה אשר הקריבו את חייהם למען הזכות
לחיות כאן .מבחינת בני המשפחות השכולות ,יום זה הוא מועד רשמי בלבד; מבחינתם ,כל יום הוא יום זיכרון  -כל רגע
צופן בחובו רסיסי געגוע.
צפייה בסרטhttps://www.bac.org.il/sandlar :

אפשרויות לפעילות (מומלץ לשלב גם דיון וגם משימה בקבוצות)  15דק':
פעילות בקבוצות
·מדוע לדעתכם/ן ביקר הסנדלר את המשפחה בשבעה? נסו לכתוב מה לדעתכם/ן הייתה הרגשתו של
הסנדלר במהלך הביקור ומה היו הדברים שסיפר הסנדלר לאימו של דני?
·איסוף של התשובות במליאה.

דיון
·מה ניתן ללמוד על דני טייכלר ועל תכונותיו מצפייה בסרטון?
·מדוע לדעתכם בחרה משפחתו בזיכרון הזה לטובת הנצחתו בפרויקט?
·מה דעתכם/ן על אופן ההנצחה הזה?
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במליאה ( 10דק')
שבע שנים לאחר נפילתו של דני טייכלר נולד אחיינו ,דני ,אשר נקרא על שמו.
דני כהן האחיין היה מפקד צעיר ונערץ שלא רצה להתקדם בתפקידים ולעלות בדרגות כדי שהוא יישאר קרוב
לחיילים .דני כהן נפל בגיל  .22הוא הניח אחריו מכתב שבני משפחתו מכנים "צוואה חינוכית" .הם ביקשו לפרסם
מכתב זה בציבור.

קטע ממכתבו של דני כהן:
" ...מה שנדרש מכל אחד ,ובעצם תכלית החיים ,זה להיות החלק בפאזל בצורה הטובה ביותר שהוא יכול....אז רק
רציתי להגיד לכם שאני די מבסוט ממה שהספקתי במסגרת הזמן המצומצם שהוקצב לי ,ושאני מרגיש שהייתי שופר
די טוב לדרך שבה חינכתם אותי ושאני לא מצליח לחשוב על דרך טובה יותר לגדל ילד מאיך שגידלתם אותי (אולי
קצת פינקתם מדי...)...אני יותר מעשרים שנה מבסוט ,ורק רוצה להגיד תודה".
·מה ניתן ללמוד על דני כהן ממכתבו?
·מדוע לדעתכם/ן היה חשוב לדני כהן להשאיר מכתב להוריו? ומדוע בחר לכתוב דווקא את הדברים הללו?
·מדוע ביקשו ההורים לחשוף את מכתבו של דני בפני הציבור הרחב?

סיכום ( 3דק')
משפחתם של דני טייכלר ודני כהן ז"ל ביקשה להנציח רגעים מזיכרונם .המשפחה ביקשה בעזרת הסרט על דני
טייכלר והמכתב של דני כהן גם להעביר מסר של נתינה ,של הכרת תודה ,של משמעות .דרכים רבות לזיכרון .זו דרכה
של משפחה אחת.

* מצורפים ברקודים לתלייה בכיתה כדי לקרוא על חייהם של דני טייכלר ודני כהן ז"ל.
סרקו את הקוד כדי לקרוא על חייו של דני טייכלר ז"ל
סרקו את הקוד כדי לקרוא על חייו של דני כהן ז"ל
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